
Aard van de dienst Tarief (incl. BTW)

A. Zwembad Eurohal

Recreatie volwassenen vanaf +12 jaar € 5,2

Recreatie kinderen +5 tot -12 jaar € 4,3

Recreatie peuters 1- 5 jaar € 3,1
Recreatie baby's 0-1 jaar € 0,00

Recreatie 10 beurtenkaart volwassenen (1 jaar geldig, persoonsgebonden) € 46,5

Recreatie 10 beurtenkaart kinderen +5 tot -12 jaar (1 jaar geldig, persoonsgebonden) € 39

Gezinspas 10-beurtenkaart (6 maand geldig voor grootouders, ouders en kinderen) € 41

gebruik door minstens 1 volw en een kind

Waarborg voor meerbeurtenkaarten / Verlies van een dagkaart € 5,00

Korting (groepen + 10, andersvaliden, gepensioneerden, studentenpas) € -0,30

Bezoekers tijdens recreatie € 3,60

Verjaardagszwemmen / Ontbijtzwemmen € 3,60

Baanzwemmen € 3,60
Baanzwemmen kinderen 1 - 5 jaar € 2,50
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Baanzwemmen baby's 0 - 1 jaar € 0,00

Waardebon sportactiviteit €

Abonnement baanzwemmen (10-beurtenkaart, 1 jaar geldig, persoonsgebonden)) € 32,00

Zwemlessen  (per beurt; verkocht via beurtenkaarten van een aantal weken) € 7,00

Zwemlessen  (per losse beurt) € 8,00
Diploma-zwemmen € 17,00

Aquajogging, Hydrobics, Start to Swim  (10- beurtenkaart, 15 lesweken geldig, persoonsgebonden) € 46

Aquajogging, Hydrobics, Start to Swim (per losse beurt) € 5,8

Scholen € 1,85

Clubs € 3,2

Jeugdtraining met gediplomeerd lesgever of jeugdwedstrijden in bondsverband (-18 jaar)
Korting van 50% op het tarief 

Whirlpool € 1,5

Brevetten € 3,2

Gebruik haardrogers € 0,10



B. Sporthal Eurohal

Occasionele of wederkerende sportactiviteiten (prijs/terrein/uur)

 (wederkerend = met bepaalde frequentie - bvb. competitie)

-  Badminton € 3,3

-  Volleybal € 6,4

-  Tennis € 8,5

-  1/2e sporthal (basketbal breedte sporthal) € 12,5

-  1/1 sporthal € 24

Gebruik enkel kleedkamer € 3,00

Sanctie bij het niet naleven van het reglement van interne orde € 25

Verlies van een gecodeerde sleutel van de kleedkamers € 55

Jeugdtraining met gediplomeerd lesgever of jeugdwedstrijden in bondsverband (-18 jaar)

Korting van 50% op het tarief van de reservatie van de sporthal.

- Scholen (weekdagen 9-12u en 13-16u, woe 9-12)  1/1 zaal € 12,5

- Scholen (weekdagen 9-12u en 13-16u, woe 9-12)  1/2 zaal (enkel bij boeking door 2 verschillende scholen) € 8,5

Sportpromotionele activiteiten (prijs voor volledige zaal en per dag) € 110,00

 - (bvb. tornooien, stages, initiaties) - / sportief gebruik door gemeentediensten

 - Administratiekost bij annulatie sportpromotionele activiteieten € 24,00

Niet-sportactiviteiten (prijs voor volledige zaal en per dag)

- vereniging aangesloten bij één van de erkende raden / gebruik door gemeentediensten € 280,00

 (jeugd-, sport-, cultuur-, milieuraad, sport- en verbroederingscomité)

- andere aanvragers € 990,00


